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'01201$12 kodlu Ve Tavşan Gözoıindold s-taphylococqls Eddermldls'o bağll ondofralıüıl moddindo inbavİtoal klo.t6k din

enjoksi}roııun oıl(lsf konuıu projem için zorunlu olan aşağlda cinsi, miktarl ve özellikleri yazlll toplam l kalem hizmetan /

malzemenin / teçhizatln tahsis edilen ödenekten temin edilmesi için bilgilerinizi Ve gereğini az ederim.

Sıra
No Malzemenin cinsi MiKarl öıç0

Birimi Özelliği

1
cERRAHl MALZEME (KoLlBRl

FoRsEPs+TENoToMl MAKAsl) 1 ADET Teknak Şartname eklidir.

ü,x.1,\o



1.

2.
3.

4.
5.

,1.

dışl b|rakılacaktlr.
11. ğil;;;;rir!unluk belgesi haz|rlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmalarln

teklifl eri kabul edilmeyecektir.
12. ihaleye giren flrmalar teklif ettiklerl ürünlerin korozyon testine karşl pasifize (nötralize) edilmediğini
^- 

;;i;;;ıığ in."nin uni"tıi tağıaıni yaziımlş ve yetkili kişi taraflndan imzalanmlş olarak ihale evraklarl

araslnda vermelidir.
13. İstenilen cerrahi aletlerden numune talep edilecektir. Bu numuneler şekil ve fonksiyonlart aÇlslndan

l]ö7 el ile ve ameliVat aiıarioo, aliında incelendikten sonra ameliyatlarda kullanIlarak karar

iJiii".1]ı.iii. ;\il;;;ii;;;" i;i;nıii n- ce..ani aletIer çeşitti sterilizasyon yöntemlerine tub]_ty_gPP|

ii"ii".-tii"ii"o" i"ii;eğişikliği veya deformasyon olup olmadlğ| gözlenecek, deformasyona_ ugrayan

Gİİİ,p İİpu"." fontsiy-onlarİnın bozulması, renk değ|ştirme, boyutların değişmesi, p",]9l,ıi_ 
_y:

i.offionc r6.ama1 ce;ahi aletler (teklifler) kabul_edi|meyerek elenecektir. Numunelenn heT olnnln

üzerinde cE i,areti, kataıog nr_u,.!", imai edildiği ülke ve markast silinmesi mümkün olmayacak

şekilde yazlll olmalldlr.
ı+. iıu.rn,jı", korozyon Ve çeIik yaplslnln incelenmesi için TsE'de teste tabi tutulacak ve bu testlerin

masrafl annl teklif Veren fi rma karşllayacaktlr.
ıs. ierrani aletlerle birlikte ıiretici iirmiya özel aletlerin kullanlml, baklml, depolanmasl ve saklanmas|

hususlannl ayflnbll anlatan Türkçe kullanIm kitapçlğl verilmelidir,
16. cerrahi aletlerin dökümü aşağlda belirti|diği gibi olacaktr,

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK SARTNAMESİ:

istenen aletler, işleyiş açlslndan hassasiyet gerektirdiği için sahip olduklan ölçülerden azami oIarak 0,1

mm +/- fark oimilıdlr. Bu ölçülerin dlşındaki aletler kabul.edilmeyec€Ktlr,'ı'İ;İ;;"İ;;İ;;;;İz lelittln imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır,

MaIzemelerin her birinin ü.erınoe'Ğuid',ir-miiisı vğ markisı. yazlll olacak Ve silinmesi mümkün

;İ;;;";;K;;. İretnil< olarat yazııum"yun 
-al"tle,, yuvarlak ve teltipIi olanlar hariçtir,)

ıİ,""İ"ılıİtı"İ 134oc'de otoİlavda g].İİ ,"yu bjharIı olarak sterilizasyona uygun olmaltdır,

il;il i;;;;r;; uigun goraiiğiin,d-e oani se.t çellkten mamul cerrahj a|et|eri klnlmaya dirençli,

k;;;; k;;.ii;ri yüi<;ek V; ko;z;;;u aut u oir"nili olarak kabul edilip tercih edilebilece]<tir, ,sertlik
İİİ"İ"l"l'uşuB,auİi gibi olacakt|r. hİİlıJjl,i sertliı< aerecelerini. ayn ayn gösteren Apostil kaşeli noter

onaylı orijln;l belge verilmeli ve bu belge üzennden 9örülebilmel|6lr,
. Pensetler: 400 ssT 80-95 HRB 55 HRc
. İğne Tutacaklan: 4oo ssT 80-95 HRB 55 HRc
. işaretleyiciler 300 ssT 80-90 HRB
. ıiepan (Ve) blçaklar: 4oo ssT 80-95 HRB 55 HRc
ıhale ıistesindeki malzemeler ,"iiı.rri sioeuı ve ls| iIe oluşacak elektron allş verişlerinden

etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamtna. aynl marka üzerinden tamamlna tekIif

vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) ıgo, eı.unyu, İtaiya, in9iltere Veya isviÇre olmalld]r, 
...

ictirak.i firmalar teklif ettikten u.u,iieın'oriiinaı i<atalogıirinı ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen

İ""]]İ"ii.".ii 
-"i,i-riui 

ı."iuiogr"ai 
"yn 

iyi, gort"riı"i"ktir. Kataıogıarında olmayan maızemeıer için

benzeri ibaresi kultanı|mayacaktır. ii, #t ıituıoq sayfa numarasi iIe beraber ihale evraklan içinde

verilecektir.
Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktlr,
ihale dokümanlnda verilen cerrahi alet|ere ilişkin teknik sartname ve listesinde yazlll n iteliği_ gösteren
-tii"ıog 

"r;i."ı"., 
kesin nitelik oeiıilemeı. uç,s,noun yui,ı.,ş olup, istekli firmalar cerrahi alet teknik

i"Jnii."i.J" ," ihtiyaç ıistemizoJ ieii.tı"n 6rr"rta vi aynı ionksiyontan görecek şekilde diğer ffarka

İLİı"i o. tekıif ed;biİir. retıir eoıecet aletler tıassaİ cerrahi operasyonlulq9_ ky]]u",|:,9P,l99l

,.r,ırı.ıun, çaplan, ağlz yapllan oIdukça önem arz etmektedir, Dolaylsl ile teklif edilecek aletlenn

ıri""iı"i .iioiın uirn-r"ya iısa olması've ağız yapıIarındaki milimetrik ölçüler kuIIanım hassa5iyetini

"t]tii"v"."ğino"n, 
özeltikle +/_ o.1 mm tolera;slı uzunluktaki aletler değerlendirmeye tabi t!tulacaktr,

eniali ou iarı aıötin ana iştevlni goien işıevsel özettiklerinde (uç, eğim, kavis, şekiI ve meta1 yapısında)

istenilen ile aynl olmak zorundadlr.
iti-Ği" tui,iu'.ir rirmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki 1isteye göre

kalem kalem teknik şartnameye uygunıut oeıgesi hazırlayac;kIardır,. Bu belge istirakçi f irmanln .antetli
iiuğ,Jinu vur,ı.,ş vd yetkili ii5i iJ."r,noan ihzala n mış 

, 

olarak ihale dosyasl içinde verilecektir_, Bu

."i"pıui .irıı"uı dokümanları lıe ı<arşıaştirlıoıgınaa herhin9i bir fark|lllk bulunursa fi.manln tekllfi ihale

xorneal Penset (K5-15ooı: ucu çok harsas 1x2 dişli,o.12mm hassasiyette, 75mm boyunda penset olacaktlr, sap

kısmında ergonomik olarak dizayn edilmiş, birer adet pozisyon d€liği otmalldlr. lç kısmında kllavuz iğnesl olup,

ha§sasiyet öiçü5ü alet üzerinde silinmeyecek şekilde yazıll olmalıdlr, Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır,

Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazı|mlş kodu ve markas| olmalldl,,

oblikKasMakar|(K4.3oo4):uçk|smlortaboyda,eğimliveküntolacaktlr.ortaslndakllavuziğnesiolmalldlr.Aletin
saptüzerindeeldenkaymayıönleyenergonomikbiçimdeyerleştirilmişüçeradetdelikolacakt|r.Aletinüzerinde
.ilinn1"yu""r biçimde markas| ve kodu 

-yazılı 
olacaktır. Paslanmaz çelikten üretilmiş oIacaktır. Teklif ile birlikte

verile€ek olan, üretici firmanln orijinal kataloğu üıerinde görülecektir,
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